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كلية التربية الرياضية جامعة بني
سويف/ مصر

���� ���� ا���ا��
���� د� ��� ا���� ا��







����� ��ت ا��د���� ور ���

عضوية الجمعيات والنقابات المهنية:

عضو الجمعية المصرية لعلم
النفس الرياضي منذ عام 2011

وحتي األن.
عضو نقابة المهن الرياضية "
شعبة إدارة " منذ عام 2002

وحتي األن.
عضو الجمعية المصرية للجالية

المصرية بإيطاليا.
المشرف العام على النشاط
الرياضي للجاليات العربية

بإيطاليا.

ا����ر�� �� ا������ات ا��و��� وا������

ا������ ا��و�� ا��ا�� ���� ا���� و��� ا������ع
���� ا��

روما- ايطاليا
Nov 2015 

أ �

ا������ ا����د���

���� �����/ ��� ��� ر ��� ا�� د���راه ا������ �� ا���
جامعة اإلسكندرية

����� ��� ا�� ������� / ا���
قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية/ جامعة اإلسكندرية

����� ��� ا�� ��س/ ا��� �����ر
جامعــة المنوفية/ كلية التربية الرياضية

ا�����ات ا������ ا������

����� ��� ا�� د���ر ����� ا���
كلية التربية الرياضية -جامعة بني سويف

بني سويف, مصر 

االشراف ومناقشة على رسائل ماجستير و الدكتوراة
التدريس مرحلة البكالوريوس، الماجستير و الدكتوراة

مسؤول االنشطة الطالبية في كلية التربية الرياضية

���� د���ر ����ب ��� ��� ر
كلية التربية الرياضية/جامعة طنطا

طنطا-مصر

2010-2013



���� ����� وزارة ا����ب وا��
وزارة الشباب والرياضة

مصر

2002-2021



����� �� ا����د���� ا��و��� �����م ا��������
االكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية

مصر

2006-2010



���� أ����� ر
بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية

المنوفية-مصر

2002-2016



���� أ����� ���� ر
الجمعية المصرية لعلم النفس الرياضي

مصر

2011-2021



���� أ����� إ����ت ����� و����� ر
وزارة الشباب والرياضة

مصر

2002-2016



ا�����ات ا������ وا������ ا��و���

ر��� ا������ ا��و��� ����ر�� وا������ وا���� ا�����

روما- ايطاليا
2019-2021





���� ورأس ا���ل ا����ي" �� "ا�� ����� ا�����د ا��ور

روما- ايطاليا
2016 

��� ا��ول ���� ا���أة ا��� ا������ ا��و�� ��

القاهرة-مصر
2019 

����� ���� ا������ ا��و�� ا��ا�� ����� ا����� "ا��
و��"

جامعة العريش- مصر
2019 

����� دو�� ا����� "����� ���م و�����ت ا������
����� �� ا������" ا������ وا��

مستغانم -الجزائر
2019 

���� � ا������ ا����� ا��ول ���� ا���� ا��
"������ "ا������ت ا������ ���

المجلس القومي للرياضة -مصر
2010 

ا�����ي ا��و�� ا����� ��� " ا��را��ت ا��و�����
����� ا��را��ت ا�����"

اثينا-اليونان
ترشح على المستوى الوطني

2007 

ا����رات ا������

%90مايكروسوفت أوفيس

%100باور بوينت

%80مايكروسوفت أكسس

%100شبكة الويب والمهارات االجتماعية

ICDL100%

SPSS100%

ا����رات ا������

%90مهارات التواصل

ا����ري دو�� ������ ا������ ������ رو��

University of Rome -Foro Italico

2016-2021



Sports Creativity (ASJP) ���� ��اع ا�� ��ا�� دو�� ����� ا��
جامعة محمد بوضياف
(المسيلة) – الجزائر

2020-2021



������ ���� ������ رو��- إ ���� ��� ��� ر ����� و
University of Rome Foro Italico

روما- ايطاليا 

���ف ا����� وا����� ���و����ل ا����ون ��� ����� ��� ���� و����� ������� دي رو��
Sapienza universita di Roma

روما- ايطاليا

2015-2021



ا����ف ا����� وا����� ���و����ل ا����ون ��� ����� ��� ���� و����� ��رو ا�������
University of Rome “Foro Italico

روما- ايطاليا

2015-2021



ا����ف ا����� وا����� ���و����ل ا����ون ا����� ��� ����� ��� ���� و���� ا����ج ا������
وا������ وا�����ث ا����� ������ ������� دي رو��

Policlinico Italia University

روما- ايطاليا

2015-2021



ا����ف ا����� وا����� ���و����ل ا����ون ا����� ��� ����� ��� ���� و����� ا���ا�� 3
جامعة الجزائر 3

جامعة الجزائر -الجزائر

2018-2021



University of Naples "Suor Orsola Benincasa", Naples, ������ رك��� ����
Italy

University of Naples -Suor Orsola Benincasa

Naples, Italy

2017-2021



���� ���رك ���� ا����ج ا������ وا������ وا�����ث ا����� ������ ������� دي رو��
سابينسا دي روما
روما- ايطاليا

2016-2021



����� (Gocce D’arte) ��ر�� ���ر�� رو�����- ���ف وا���رب ا���م ���� ا�����ب ا��
��ر�� MMA – ����� و����� �����

Ardea, Roma, Italia

روما- ايطاليا

2016-2018



CENTRO DI SERVIZIO DI ������ �� ا������ ��� ���� ��� ���� ا�����ت ا������ر
CONSULENZA DI PSICOLOGIA DELLO SPORT

sapienza universita di جامعة سابينسا – Facoltà di Medicina e Psicologia كلية الطب النفسي
roma

روما- ايطاليا

2014-2021



ا�����رات

���� و������� ���� ����� ا������ ا��ا��� ���ق ��ة ا���" 2006"دا���� ا�����ز ا��



%100إدارة الفريق

%90إدارة الوقت

%90حل المشاكل بفعالية

ا����ت

العربية

اإلنجليزية

االيطالية

الفرنسية

�����ت ا�����ة

� خبرة تدريس بالجامعات اإليطالية منذ
عام 2011 حتي األن.

� خبرة تدريس بجامعة بني سويف –
كلية التربية الرياضية – قسم علم النفس

الرياضي منذ عام 2016 وحتى االن

� خبرة تدريس بجامعة طنطا من
2009الى 2013

� خبرة كأخصائي رياضي بمديرية
الشباب والرياضة بالمنوفية في مجال
إدارة األندية واألنشطة الرياضية منذ

2002 وحتى اآلن

� خبرة في مجال االعداد النفسي
لالعبين والفرق الرياضية

خبرة في مجال التأهيل البدني والنفسي
لالصابات الرياضية

� خبرة في مجال تدريب المصارعة
الحرة والرومانية

� خبرة في مجال تدريب ناشئي كرة اليد

� العب مصارعة حرة ورومانية "سابق"
بمنطقة المنوفية للمصارعة

البطوالت الرياضية: العب كرة يد سابق
في الدوري الممتاز المصري (نادي

جمهورية شبين – نادي الطيران). المركز
األول في بطولة منطقة المنوفية

للمصارعة الرومانية موسم 1997 –

رسالة ماجستير "العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية - كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج- جامعة
االسكندرية

رسالة ماجستير 

"��� �� ��� ا��� "ا���ا����� ������ ���ا��� ا�����اق ا����� �����ر��� �����ر
رسالة دكتوراة "العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية - كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج- جامعة

االسكندرية
رسالة دكتوراة

2010



����� ا������ه وز�� رد ا���� و�������� ���� ا������ات ا���������� ��ي ا����ر��� وا��������
مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضية

2018

������ ������ ���� ������ ا�������ه ا��ا���� ��� ����ي ا��داء ا������ ������ ا�����ر��
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية

2018

����� ��� ا�� ا����ءات ا�����دة و������� �������ت ا����ب ������ر ا����� ا����د��� ����ب ���� ا���
مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

2018

������ ا����ء ا������ �����س ���ك ا������ة �������� ا��
مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضة

2019

����� ا������� ��� ��ء ا������ ا�������� وا������� ������ا��ت ا������� ��ى ���ر�� ا������ ا��
ا�����ت"(درا�� �����رة ��ل ا������ ا������ري)

المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

2019

����� ������� ا������ ا����اد�� ��� ا�� ����� ا������ت ا������ ا������� �����
مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضة

2019

��� ��� وا��ور ����ت ا������ �� ��� ا��ول ا��� دوا�� ���ر�� ا�����ت ���
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية

2020

����� ������ل �� ����� ا������ ا�����ة ����� وأ���� ��� ا����ك ا�������� ا�� ���ر�� ا������ ا��
المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية

2020

د�� ا������ و������� ���� ����� ا������ه ������ ��ة ا���م ������� ��� ����
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية

2020

ا��ورات ا���ر����

���� (ا��ورة ا��و�� ) دورة ا������� ا����� ا��
جهة اإلصدارالجمعية المصرية لعلم النفس الرياضي والمجلس القومي للرياضة

2011

ا���� ا��و�� �����ث ا������
مركز تنمية الموارد البشرية- جامعة بني سويف

أداب و���ك ا����� �� ا���� ا������
مركز تنمية الموارد البشرية- جامعة بني سويف

���رات ا�����ل �� أ���ط ا������ ا�������
مركز تنمية الموارد البشرية- جامعة بني سويف

���� ������ ا���ده �� ا������ ا���ر
مركز تنمية الموارد البشرية- جامعة بني سويف

�



1998. المركز الثاني في بطولة منطقة
المنوفية للمصارعة الرومانية موسم

1996-1997. الميدالية الفضية في
البطولة الخامسة للمصارعة الرومانية
للكليات المتخصصة بجمهورية مصر

العربية. الميدالية البرونزية في البطولة
الرابعة للمصارعة الرومانية للكليات

المتخصصة بجمهورية مصر العربية.
المركز األول في بطولة جامعة المنوفية

للمصارعة الرومانية 1996- 2000. المركز
األول فى بطولة جامعة المنوفية للياقة

البدنية 1998- 1999- 2000.

ا���ا�� ا������ وا�������� �� ا�����ل ا�������
مركز تنمية الموارد البشرية- جامعة بني سويف

(A1) ������ دورة ا���� ا��
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اإليطالية, إدارة التسيو، روما، بوميتسيا

(A2) ������ دورة ا���� ا��
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اإليطالية, إدارة التسيو، روما، بوميتسيا

(B2) ������ دورة ا���� ا��
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اإليطالية, إدارة التسيو، روما، بوميتسيا

(TOEFL Preparation) دورة
مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلسكندرية

Academic English For Physical Education
مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلسكندرية

( DOS – WINDOWS – EXCEL – WORD – FOX PRO – SPSS)������� دورات
جامعة اإلسكندرية

SPSS
جامعة اإلسكندرية


